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 عاشور
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قدوري لطيف أسماء   .11

 قدوري
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  عشرة 12 اثنان فقط 5 ثمانية 8 حسين علي حسين شرجي  .11
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  سبعة وعشرون 52 اربعة عشر 11 عشر ثالثة 11 دموع كريم ابراهيم صادق  .12

  واحد وثالثون 11 ستة عشر 16 خمسة عشر 12 ديانا علي حسين ميخان  .11

ديمن ابراهيم خليل   .15

 اسماعيل

  ثمانية عشر 18 تسعة فقط 9 تسعة 9

رجاء راضي عبد الكريم    .11
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  واحد وعشرون 51 تسعة فقط 9 اثنتا عشر 15
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  عشرون 52 عشرة 12 عشرة 12 رغدة قاسم عبدهللا احمد  .12

  اثنان وعشرون 55 اثنتا عشر 15 عشرة 12 رسل عيسى ذياب لفته   .16

  ثمانية عشر 18 تسعة فقط 9 تسعة 9 د قاسم احمدرسل محمو  .12
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  اربعة وعشرون 51 ثالثة عشر 11 احدى عشر 11 رنا سلمان هادي  كريفع  .19
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  عشرون 52 عشرة 12 عشرة 12 رياح عمار حسن غيدان  .21
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 ازويني

  اربعة وعشرون 51 اثنتا عشر 15 اثنتا عشر 15

  سبعة وعشرون 52 ثالثة عشر 11 اربعة عشر 11 ساره محمد خزعل عبود  .65

  اربعة وعشرون 51 ثالثة عشر 11 احدى عشر 11 سازان مكي اسماعيل احمد  .61

  سبعة وعشرون 52 اربعة عشر 11 ة عشرثالث 11 سجى محمد نجم عبد  .61

  اربعة وعشرون 51 اثنتا عشر 15 اثنتا عشر 15 سرى فاضل عبد هللا حميد  .62
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سها عبد الستار محمود   .22
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  ستة وعشرون 56 اربعة عشر 11 اثنتا عشر 15

  ستة عشر 16 سبعة فقط 2 تسعة 9 سيف سعد أحمد عيدان  .21

  تسعة عشر 19 تسعة فقط 9 عشرة 12 شروق علي كافي رفيدي  .25

  عشرون 52 ثمانية فقط 8 اثنتا عشر 15 شمس علي خالد سلمان  .21

  عشرون 52 ثمانية فقط 8 اثنتا عشر 15 شيماء ستار جبار ردام  .21
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  تسعة عشر 19 ثانية فقط 8 احدى عشر 11
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  عشرون 52 انية فقطثم 8 اثنتا عشر 15 علي حسين علي  رشيد  .82

  خمسة وعشرون 52 اثنتا عشر 15 ثالثة عشر 11 علي عاشور حسين حمود   .86

  ستة وعشرون 56 ثالثة عشر 11 ثالثة عشر 11 علي عباس مجيد خليل  .82

  اثنان وعشرون 55 عشرة 12 اثنتا عشر 15 علي نعمت احمد بهرام  .88

  ستة وعشرون 56 اربعة عشر 11 اثنتا عشر 15 علياء ناصر حسين احمد  .89

  ثمانية وعشرون 58 اربعة عشر 11 اربعة عشر 11 علياء هاشم حسون علي  .92
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  اثنان وعشرون 55 احدى عشر 11 احدى عشر 11 عماد خلف كركز عطيه  .91

  اثنان وعشرون 55 احدى عشر 11 احدى عشر 11 عمر عادل توماز علي  .95

  اربعة وعشرون 51 احدى عشر 11 ثالثة عشر 11 عمر مزعل مجبل رجب  .91

  عشرون 52 عشرة 12 عشرة 12 داود عمر يونس عبد هللا  .91

  ثمانية عشر 18 تسعة 9 تسعة 9 غاده منذر جواد كاظم  .92

غفران طاهر جالب   .96

 رغيف

  واحد وعشرون 51 اثنتا عشر 15 تسعة 9

غفران غضبان خزعل   .92

 شبيب 

  اثنان وعشرون 55 تسعة فقط 9 ثالثة عشر 11

  تسعة وعشرون 59 خمسة عشر 12 اربعة عشر 11 باس حسنغفران فؤاد مج  .98

  اربعة وعشرون 51 احدى عشر 11 ثالثة عشر 11 غفران ماجد عزيز مراد  .99

  اثنان وعشرون 55 احدى عشر 11 احدى عشر 11 فراس وليد رشيد حميد  .122

  ثالثة وعشرون 51 اثنتا عشر 15 احدى عشر 11 فيصل رعد فرحان صالح  .121

  ة وعشرونخمس 52 ثالثة عشر 11 اثنتا عشر 15 حسينقيس احمد علي   .125

  ة وعشرون 52 ثالثة عشر 11 اثنتا عشر 15 قيصر هاشم سعيد حبيب  .121

  اربعة وعشرون 51 ثالثة عشر 11 احدى عشر 11 كاني فرهاد احمد شريف   .121

  سبعة وعشرون 52 اربعة عشر 11 ثالثة عشر 11 لبنى ثائر حميد فيصل  .122

  ثالثة وعشرون 51 اثنتا عشر 15 احدى عشر 11 صالح ليث جليل ابراهيم  .126

  اثنان وعشرون 55 احدى عشر 11 احدى عشر 11 محمد ثاير محمود حسين  .122

  عشرون 52 عشرة 12 عشرة 12 محمد حامد احمد عبد  .128

  اثنان وعشرون  55 احد عشر  11 احدى عشر 11 محمد خميس محمد شكير  .129

  واحد وعشرون 51 ثالثة عشر 11 ثمانية 8 محمد سالم محمد جواد   .112

  سبعة وعشرون 52 ثالثة عشر 11 اربعة عشر 11 محمد عدنان زيدان خلفون  .111

محمد فرج مصطفى   .115

 خميس

  ثالثة وعشرون 51 عشرة 12 ثالثة عشر 11

  اربعة وعشرون 51 عشرة 12 اربعة عشر 11 محمد هاشم احمد سعيد  .111

  اثنان وعشرون 55 رةعش 12 اثنتا عشر 15 مروان زبار طالل علي   .111

مروة حسين علي ولي   .112

 محمد

  اربعة وعشرون 51 احدى عشر 11 ثالثة عشر 11

  خمسة وعشرون 52 احدى عشر 11 اربعة عشر 11 مروة سلمان مهدي مجيد  .116

  اثنان وعشرون 55 اثنتا عشر 15 عشرة 12 مروة علي كاظم محمد  .112

  ثالثة وعشرون 51 عشرة 12 ثالثة عشر 11 مريم داود عباس غضيب  .118

  ثالثة وعشرون 51 عشرة 12 ثالثة عشر 11 مصطفى زيد حاتم علي  .119

  عشرون 52 عشرة 12 عشرة 12 معن علي حمود حسين  .152
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  خمسة وعشرون 52 عشرة 12 خمسة عشر 12 مالك غالب عبد محمد  .151

  اثنان وعشرون 55 ثمانية 8 اربعة عشر 11 منهل خليل ابراهيم علي  .155

  اربعة وعشرون 51 عشرة 12 اربعة عشر 11 حمد مها خميس خليل م  .151

  خمسة وعشرون 52 اثنتا عشر 15 ثالثة عشر 11 مها صادق حسين شكر  .151

  اربعة عشر 51 عشرة 12 اربعة عشر 11 مها صالح هادي خنيو  .152

مها طارق عبد الحسن   .156

 مهدي

  عشرون 52 ثمانية فقط 8 اثنتا عشر 15

  تسعة عشر 19 عة فقطتس 9 عشرة 12 مهند كريم سبع ذياب  .152

  واحد وعشرون 51 تسعة فقط 9 اثنتا عشر 15 مؤيد حازم محمد  خليل  .158

  ثمانية وعشرون 58 خمسة عشر 12 ثالثة عشر 11 ميس رافع عبود كاظم  .159

  اربعة عشر 11 خمسة 2 تسعة 9 نبأ شاكر فاضل جاسم  .112

  رتسعة عش 19 ثمانية فقط 8 احدى عشر 11 نجدت وليد عزيز ابراهيم  .111

  عشرون 52 تسعة فقط 9 احدى عشر 11 نريمان نجم عبدي ابراهيم  .115

  واحد وعشرون 51 عشرة 12 احدى عشر 11 نزار مطين محمد  .111

  اربعة وعشرون 51 اثنتا عشر 15 اثنتا عشر 15 نسرين ثعبان عواد غيدان  .111

  اربعة وعشرون 51 اثنتا عشر 15 اثنتا عشر 15 نغم حسن ياسين خضير   .112

  واحد وعشرون 51 تسعة فقط 9 اثنتا عشر 15 يم خليفه عبدنهى كر  .116

  ثمانية وعشرون 58 اربعة عشر 11 اربعة عشر 11 نور عادل شكر محمود  .112

  خمسة وعشرون 52 اثنتا عشر 15 ثالثة عشر 11 نور هادي عارف حسن  .118

  اربعة وعشرون 51 اثنتا عشر 15 اثنتا عشر 15 نوره اياد شالل رشيد  .119

حسب هللا  نوره سمير  .112

 مهدي 

  ثالثون 12 خمسة عشر 12 خمسة عشر 12

  اربعة وعشرون 51 اثنتا عشر 15 اثنتا عشر 15 هاله زيد يحيى صالح   .111

  اربعة وعشرون 51 عشرة 12 اربعة عشر 11 هبه سامي عزو علي  .115
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